
                           

 
ZÁRUČNÍ LIST / KARTA GWARANCYJNA / ZÁRUČNÝ  LIST 

 

Záruční list je neplatný bez vyplnění těchto údajů / Karta gwarancyjna jest nieważna, jeśli nie jest kompletnie wypełniona 

 
                          ZÁRUČNÍ LIST VE VLASTNÍM ZÁJMU PEČLIVĚ USCHOVEJTE 
                                                                  
CZ: 
Záruční list patří k prodávanému výrobku a je jeho nedílnou součástí. Záruční list je platný pouze s kompletně vyplněnými 
údaji o prodávaném výrobku a současně s originálem nebo kopií prodejního dokladu. Pokud je závada řádně uplatněna v 
průběhu záruční lhůty, odstraní pověřený servis bezplatně veškeré vady výrobku vzniklé chybou montáže nebo vadou 
materiálu. 
                                                          Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 
výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely nebo v jiných podmínkách než je obvyklé, údaje v záručním 
listě se neshodují s údaji uvedenými na výrobku, výrobek nelze podle záručního listu identifikovat, zásahem do výrobku vč. 
úprav jiným než pověřeným servisem, poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím, 
přepětím sítě, poškození vinou uživatele (např. použitím poškozeného nebo nevhodného příslušenství, nebo přetížením, byla-li 
zanedbána péče o výrobek, nebyl předložen záruční list. Záruční lhůta na výrobky uvedených značek je 24 měsíců od data 
prodeje. Záruční doba na akumulátory je omezená na 6 měsíců. 
                                                                              Záruka se nevztahuje:  
na běžnou údržbu nářadí, vyčištění nářadí a na díly, které podléhají běžnému opotřebení při používání nářadí (např. pryžová 
těsnění, pryžové dorazy, úderník, uhlíky, výměnu tuků apod.) 
 

ADRESY SERVISNÍCH STŘEDISEK PRO ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 
 
 NÁŘADÍ SPIT,PASLODE IMPULS     NÁŘADÍ  DUO-FAST,PASLODE,HAUBOLD, KIHLBERG 
                                                                                                                                                  

 

               SOPO-SERVIS s.r.o. 

                    Modletice 1 
           25101 Praha – východ 
 

Tel:323 637 222 

 

                Zdeněk Štípek 

               Klicperova 448 
               27746 Veltrusy 

 
                              Tel: 605 295 717 

 

ITW Construction Products CZ s.r.o ITW Construction Products CZ 
Sídliště 696  Modletice 140    
39468 Žirovnice  25101 Říčany                                    
IČO: 47237821  tel.: +420 323 202 202 
DIČ: CZ47237821    fax: +420 323 202 204  
www.paslode.cz www.spit.cz www.itw.cz                                                                                                    
 
 

PL:      WARUNKI GWARANCJI 
Koncern ITW gwarantuje, że narzędzia marki Spit, Paslode, Duo-Fast i Haubold oznaczył od pierwszego dnia zakupu jako 
wpisane na tą kartę gwarancyjną. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące lub 12 miesięcy - w przypadku zastosowania 
zawodowego lub przemysłowego. Dodatkowym darmowym przedłużeniem gwarancji o 12 miesięcy będą objęte narzędzia 
zarejestrowane przez użytkownika na stronie www.spit.com.pl/serwis-produktow lub www.paslode.com.pl/serwis-produktow 
oraz poprzez zwrot w pełni wypełnionej kopii załączonej karty gwarancyjnej, nie później jednak niż 30 dni od daty zakupu, na 
adres info@itwcp-pl.com. Ładowarki i baterie nie są objęte przedłużeniem gwarancji. 
ITW gwarantuje zgodność produkowanych narzędzi. Gwarancja ta obejmuje wady pojawiające się w czasie normalnego 
użytkowania. ITW naprawi lub wymieni na własny koszt wszystkie elementy udowodnione jako uszkodzone, jak również dokona 
ich demontażu i montażu. Wadliwe części wymienione w ramach gwarancji pozostają własnością ITW.  

DATUM PRODEJE / DATA ZAKUPU  

/  _  _   /  _  _   / 201_ 
ČÍSLO FAKTURY / NR FAKTURY 
 
………………………………………………............ 

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE / 
PIECZĄTKA I PODPIS DYSTRYBUTORA 

ZNAČKA VÝROBKU / 
MARKA PRODUKTU 
 
                  

TYP VÝROBKU / TYP 
PRODUKTU 
 
                  

VÝROBNÍ ČÍSLO / NUMER 
SERYJNY 
 
               

http://www.paslode.cz/
http://www.spit.cz/
http://www.itw.cz/


                           
ITW może odmówić naprawy gwarancyjnej na narzędzia będące konserwowane, naprawiane lub modyfikowane poza 
certyfikowanym serwisem Spit/Paslode, oraz na narzędzia będące używane z nieoryginalnymi akcesoriami, częściami 
zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń/ wad wynikłych wskutek błędnej lub brakującej konserwacji narzędzia, złego użytkowania 
(poza wyznaczonymi zasadami instrukcji obsługi), elektrycznego przepięcia i jakikolwiek problem wynikły wskutek zaniedbania i 
nieodpowiedniego magazynowania.                            

Gwarancja nie obejmuje: 
- narzędzi bez widocznego numeru seryjnego lub ze startym/zeszlifowanym numerem 
- zużywalnych/ eksploatacyjnych części takich jak szczotki węglowe, kable, tłoki, pierścienie 
absorbcyjne, prowadniki kołka, o-ringi, olej 
Narzędzia na gwarancji muszą być wysłane do certyfikowanego serwisu wraz z fakturą zakupu i ewentualnie informacją o 
przedłużeniu gwarancji. Narzędzia powinny być czyste: czyszczenie narzędzi nie jest objęte gwarancją, za jego wykonanie 
zostanie obciążony klient. Narzędzia do naprawy należy właściwie zapakować i zabezpieczyć (klient jest 
odpowiedzialny za szkody wynikłe w trakcie transportu) wraz z krótkim opisem problemu. 
Narzędzia powinny zostać wysłane kurierem na następujący adres: 
 
                                                                                                                                                                         

 

MAGSPIT SERWIS 
UL. Górczewska 155 
01-459 WARSZAWA 

 
TEL. (22) 877 00 22 - FAX. (22) 877 00 22                    

 
                 

 

Koncern ITW dla marki Spit, Paslode, Haubold. 
ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa 
Email: info@itwcp-pl.com - Tel. +48 22 529 03 00 
www.spit.com.pl www.paslode.com.pl  
 
SK: 
Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť úplne vyplnený a potvrdenýzáručný list spolu s dokladom o kúpe. 
Záručná doba na prístroje je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záručná doba na akumulátory je 6 mesiacov od dátumu 
zakúpenia. 

Záručná oprava nemôže byť uznaná, ak: 
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu resp. v podmienkach, 
ktoré nie sú obvyklé pre prácu s daným výrobkom 
- záručný list nie je vyplnený/potvrdený, nie je predložený doklad, potvrdzujúci vlastníctvo prístroja, nie je možné identifikovať 
výrobok podľa záručného listu 
- poškodenie bolo spôsobené externým vplyvom, napr. znečistením, navlhnutím, preťažením siete, nevhodným príslušenstvom 
alebo vplyvom neodbornej obsluhy 
Záruka bezplatného servisu sa nevzťahuje na bežnú údržbu a čistenie prístrojov. Diely, podliehajúce bežnému opotrebeniu 
(uhlíky, úderníky, tesnenia, pružinky a pod.) taktiež nemôžu byť menené v režime záručnej opravy. 
 
 

ADRESY SERVISNÍCH STŘEDISEK PRO ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 
 
NÁŘADÍ SPIT,PASLODE IMPULS    NÁŘADÍ  DUO-FAST,PASLODE,HAUBOLD, KIHLBERG 
                                                                                                                                                  

 

               SOPO-SERVIS s.r.o. 

                    Modletice 1 
           25101 Praha – východ 
 

Tel:323 637 222 

 

                Zdeněk Štípek 

               Klicperova 448 
               27746 Veltrusy 

 
                              Tel: 605 295 717 

 
 

ITW Construction Products CZ s.r.o                 Prevádzka:ITW Construction Products CZ  
Sídliště 696  Modletice 140    
39468 Žirovnice  25101 Říčany                                    
IČO: 47237821  tel.: +420 323 202 202 
DIČ: CZ47237821    fax: +420 323 202 204    
www.paslode.sk www.spit.cz www.itw.cz                                                                                                  
 
 

             
 
 

                 

http://www.spit.com.pl/
http://www.paslode.com.pl/
http://www.paslode.sk/
http://www.spit.cz/
http://www.itw.cz/


                           

                                
 
 
 
                             

 
                      

                      1. 
    ZÁRUČNÍ OPRAVA 

NAPRAWA GWARANCYJNA 

                      2. 
      ZÁRUČNÍ OPRAVA 

NAPRAWA GWARANCYJNA 

                     3. 
     ZÁRUČNÍ OPRAVA 

NAPRAWA GWARANCYJNA 
   

Přijato /  Otrzymane:    Přijato /  Otrzymane: Přijato /  Otrzymane: 

Opraveno /  Naprawione: 

 

Opraveno /  Naprawione: 

 

Opraveno /  Naprawione: 

 

Razítko servisu / Pieczątka: Razítko servisu / Pieczątka: Razítko servisu / Pieczątka: 


